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كريم سيد عمر عطيه811
محمد على رمضان عبد الحميد9092
محمد محمود سليمان عبد المتجلى9993
ابانوب جبره امين9094

ابراهيم السيد ابراهيم العليمي1445م 
ابراهيم جبر سالمة نور الدين2706/م

ابراهيم جودة ابراهيم مصطفي1447م 
ابراهيم حسن احمد اللبان1008/م

ابراهيم حسن غنيم صوابي1449م 
ابراهيم رجب ابراهيم احمد1810/م

ابراهيم سيد ابراهيم حسن90911
ابراهيم عبد العزيز حسونه حسونه2712

ابراهيم عبد النبى السيد السيد9913/م 
ابراهيم محمد ابراهيم غنيم14414م 

ابراهيم محمد ابراهيم محمد15ح54
ابراهيم محمد محمد حسين2716

ابراهيم محمد يس عبدالعاطي14417م 
ابراهيم محمود برهامى عطيه36018

ابراهيم مختار عبد الفتاح احمد27019/م
ابراهيم مصطفى محمود عبدالحميد36020

ابرهيم صابر محمد جمعه21ح54
ابرهيم ناجي عيسي حمد14422م 
احمد  سعيد عبد العزيز27023/م

احمد ابراهيم عبدالحميد دسوقي14424م 
احمد ابراهيم عبدالخالق مصطفي14425م 

احمد ابراهيم على عبد القادر4526
احمد ابو القاسم حمودة ابراهيم8127
احمد اشرف عبد هللا سعيد2728

ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم
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ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

احمد البربرى حسن90929
احمد السيد الشحات السيد النجار9930/م 

احمد السيد حسن محمد8131
احمد السيد سعد السيد9932/م 

احمد السيد عبد العظيم90933
احمد السيد محمد عطيه14434م 

احمد السيد مصطفي شحاته20035
احمد امين دسوقى على4536
احمد امين على محمد حسن8137

احمد أنور سعد ابراهيم90938
احمد بدوي محمد بدوي2739

احمد توحيد محمد90940
احمد توفيق محمد عباس الطويل41ح54

احمد ثروت محمد حامد2742
احمد جابر عبد الراضى عبد المجيد43ح54

احمد جالل الدين عبدالغني عبدالحليم14444م 
احمد جمال احمد على945/م

احمد جمال درديري2746
احمد جمال شعبان عبداللطيف8147

احمد جمال عبدالمنعم رمضان14448م 
احمد جمال غازى ابراهيم36049

احمد جمال محمد احمد شعبان1850/م
احمد جمال هاشم زهران36051

احمد حسن عبده محمد شتية10052/م
احمد حسين على احمد9953/م 

احمد حماد وافي محمد20054
احمد حمدى سيد عبد الصمد9955/م 
احمد حمدى كامل احمد9956/م 
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ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

احمد رضوان عبد الغنى90957
احمد رفعت على على90958
احمد رمضان محمد مصطفى36059

احمد زين العابدين عبد السالم على60ح54
احمد سامى محمد بكر61ح54

احمد سعد الدين عبد العال9962/م 
احمد سعد محمد سيد شعبان90963

احمد سعيد احمد عبد المجيد9964/م 
احمد سعيد احمد عواد27065/م
احمد سعيد جمال الدين27066/م

احمد سعيد عبالمعبود بيومي14467م 
احمد سعيد يوسف محمد الجزار4568
احمد سمير عيد عبد الرحمن4569
احمد سيد حنفى ابراهيم8170
احمد سيد عبد الفتاح مرزوق2771

احمد سيد عبد النبي عبد النبي36072
احمد شعبان مصطفى مغربى73ح54

احمد شوقى عباس احمد36074
احمد صابر عبدالحميد محمود14475م 
احمد صابر محمد زغلول عبدالغنى10076/م

احمد صبحى رمضان90977
احمد صبحي عبدالرحمن ابو الفضل14478م 
احمد صبحي قاسم محمد خليل1879/م
احمد صالح محمد امين9980/م 
احمد طه حسن الجندى27081/م

احمد عاطف عبدالعليم عنتر14482م 
احمد عايش عبد الحليم ابراهيم90983

احمد عباس فاروق عباس14484م 
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ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

احمد عبد الباسط مصرى90985
احمد عبد التواب عرفه90986
احمد عبد الحليم سيد احمد90987

احمد عبد الرازق على عبد الرازق88ح54
احمد عبد الرحمن ابو مسلم89ح54

احمد عبد الظاهر مصطفي خميس2790
احمد عبد اللطيف محمد الهادى91ح54

احمد عبد المحسن السيد على9992/م 
احمد عبد المنعم لطفي90993
احمد عبد الواحد عبد الرحمن90994

احمد عبدالتواب السيد صيام1895/م
احمد عبدالفتاح احمد عبدالواحد14496م 
احمد عبدالفتاح محمد عبدالعظيم27097/م

احمد عبدالمقصود احمد فرج14498م 
احمد عرفة عبدهللا حسن8199
احمد عنتر حسن احمد27100
احمد فكري علي حسن27101

احمد كامل عبد ربه حسن270102/م
احمد ماجد رجب محمود909103
احمد ماهر عبدالمحسن عوض360104
احمد مبروك عبد الاله909105

احمد مجدي محمد السيد عمر106ح54
احمد محمد ابراهيم عبد الحليم27107

احمد محمد احمد909108
احمد محمد احمد محمد109ح54

احمد محمد احمد محمد999110
احمد محمد احمد محمود99111/م 

احمد محمد اسماعيل طه81112
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ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

احمد محمد السيد909113
احمد محمد بركات عوض114ح54

احمد محمد توفيق علي270115/م
احمد محمد ثابت جالل فرج99116/م 

احمد محمد حسن مفتاح200117
احمد محمد حسينى عبدالفتاح سعد100118/م

احمد محمد عبد المولى معوض27119
احمد محمد عبد الهادي عايش27120

احمد محمد عبيد محمود200121
احمد محمد على عبد الرحمن909122
احمد محمد عيادة عبده81123

احمد محمد غريب الديب18124/م
احمد محمد محمود عثمان45125

احمد محمود احمد حسن نصر270126/م
احمد محى الدين محمد حسن100127/م
احمد مدبولى محمد مدبولى270128/م
احمد مسعد بنهاوي عبد المطلب270129/م
احمد ناصر عبد العاطى ابو سريع270130/م

اسامة الشحات احمد909131
اسامة حنفي مصطفي63132

اسامة صالح على عبدالرحمن909133
اسامة عزت سعيد اسماعيل100134/م
اسامة مصطفى احمد محمد270135/م

اسامه محب نجيب909136
اسالم ابراهيم على السيد45137

اسالم احمد عبد الفتاح99138/م 
اسالم حسن بدرى999139
اسالم حسن رفاعى محمد360140
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ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

اسالم حسنى سيد ابراهيم81141
اسالم خيري عبد الرحمن909142

اسالم رشاد انور نصر270143/م
اسالم رمضان محمد909144
اسالم سعد ابراهيم عبد الجليل27145
اسالم سعيد على زين العابدين146ح54

اسالم سليم عبدالحميد محمد100147/م
اسالم سمير قطب جمعة18148/م

اسالم شحاته السيد شحاته27149
اسالم شوقى محمد محمد البهوتى909150
اسالم صالح عثمان محمد81151

اسالم عادل عبد العاطى909152
اسالم فاروق عبد العزيز270153/م
اسالم فوزي حامد محمد270154/م

اسالم محمد جابر محمود360155
اسالم محمد عبدالحميد ابوالمجد270156/م

اسالم محمد عبدالمقصود علي144157م 
اسالم محمد محمد خلف هللا18158/م

اسالم محمود اسماعيل360159
اسماعيل حسينى اسماعيل الحسينى160مركز 
اسماعيل صيام احمد81161

اسماعيل عبد الفتاح محمد توفيق99162/م 
اسماعيل محمد اسماعيل احمد9163/م
اسمن محمد بدوي مصطفي144164م 

اشرف  محمد احمد محمد165ح54
اشرف شادى عيد فنجرى18166/م

اكرم مصطفى بيومي مصيلحي81167
السيد امين السيد امين168ح54
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ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

السيد حسين خضر حسين270169/م
السيد سعيد السيد ابراهيم144170م 
السيد سمير محمد محمود144171م 
السيد شريف السيد عبدالغني270172/م

السيد عادل أحمد ابوزيد أحمد144173م 
السيد عبد هللا الشحات  ابراهيم270174/م
السيد محمد السيد محمد270175/م

السيد محمد رضا عبده  محمد سليمان200176
السيد محي الدين منصور مصطفي177ح54

السيد مصطفي عبدالستار عبد ربه144178م 
امام محمد عبد الرازق18179/م
امير عبدالحكيم يوسف محمد144180م 

اميل جمال عزيز مسعود909181
ايمن فضل احمد على99182/م 
ايمن محمد ابو الفتوح عبدالسميع144183م 
ايهاب عادل عبده مجاهد270184/م

ايهاب محمد عبد المنعم مصطفى99185/م 
أحمد السيد أبو خليل جاب هللا144186م 
أحمد جمال أحمد محمد الحايس18187/م
أحمد حمدى عبد الصانع عبد الغنى144188م 
أحمد رمضان أحمد حنفي أبوسالم18189/م

أحمد سمير عبد عطا63190
أحمد سيد حسانيين الجمل18191/م
أحمد سيد عبد الوهاب بلح18192/م

أحمد شوقي شكري علي63193
أحمد عادل ابراهيم على بيومى144194م 
أحمد عبد الواحد محمد غريب18195/م
أحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب18196/م
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ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

أحمد عز الدين حنفى بيومى63197
أحمد عالء طايع علي محمد18198/م
أحمد قاسم شعراوي قاسم مفتاح18199/م
أحمد محمد أحمد عبد الفتاح144200م 
أحمد محمد حسين عبد السالم18201/م
أحمد محمد محمد علي عثمان18202/م

أحمد محمود محمد محمد63203
أحمد وطنى فتحى جعفر144204م 

أسامة سمير سالمة سالم360205
أسالم حسانين عبدالفتاح حسانين360206

أشرف عاطف محمد أحمد18207/م
أيمن صبحي مصلح عمر سالم18208/م

إبراهيم حسين نور شعيب9209/م
إبراهيم محسن إبراهيم منصور45210
إبراهيم محمد إبراهيم اسماعيل45211
إسالم خطاب إبراهيم أحمد63212
باسم حسن حمزه عبدالرحمن81213

باسم سعد احمد محمود270214/م
باسم محمد عبد الحافظ حسنين27215

بدر رجب محمد عبد اللطيف360216
بدرى رمضان بدرى حسن99217/م 

بسام ايمن احمد عبدالعال81218
بيتر وجيه وليم909219

تامر محمد علي ابراهيم144220م 
جمال عادل محمود عبد العال27221
جوزيف مسعود بشرى فهمى81222

حاتم عبد التواب احمد سيف99223/م 
حسام جمال محمد السيد أحمد144224م 
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ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

حسام حسن على عبدالراضى360225
حسام حسن فتحى محمد45226

حسام حمدي متولي يحي144227م 
حسام خلد عبدالمحسن عبدالحميد144228م 

حسام شحات عبد العزيز909229
حسام عبد الوهاب مصطفى على200230
حسام على عبد الفتاح360231

حسام محمد اسماعيل السيد100232/م
حسام محمد السيد احمد81233

حسام محمد عبد الكريم909234
حسام محمد على عبد الجالى99235/م 
حسان جالل عبد الموجود270236/م

حسن ابراهيم محمد909237
حسن احمد سيد محمد99238/م 
حسن اسامة حسن سالم18239/م

حسن جمال حسين احمد27240
حسن محسن عوف محمود909241
حسن محمد الطاهر حسين909242

حسن محمد محمود حسن18243/م
حسين عبد التواب محمد عبد التواب99244/م 
حسين عبد هللا عبد العزيز عيسي18245/م

حسين عبد المنعم حسن360246
حسين عطيه ابراهيم احمد99247/م 
حسين ماجد كامل حسن100248/م

حلمى محمد حلمى ابراهيم احمد200249
حمادة اشرف محمد احمد360250
حمادة عبد المجيد عبدالحميد360251

حمادة محمد ابراهيم حمدي144252م 
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الجهة
مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

حمادة محمد عبده ناصر الشيمي18253/م
حماده عادل على عوض270254/م
حمدى حسين عبد الجليل270255/م

حمدى عواد عيسى محمد عيسى45256
حمدي خالد خضري علي27257

حنفى حسين حنفى حسين360258
خالد أشرف ذكى بيومى360259

خالد جمال زكي سليمان سالم18260/م
خالد طنطاوى على261ح54
خضر هانى عبد العزيز262ح54

خميس ابراهيم سعد ابراهيم27263
خيري صالح محمد ابراهيم144264م 
دسوقى جمال دسوقى عبد العزيز270265/م

رامى احمد فهمى محمد45266
ربيع حسين عبدالعظيم احمد360267
رجب سمير رجب محمد قسيط360268

رجب محمود رجب على99269/م 
رشدى فاروق عباس270ح54

رضا جالل محمدابو طالب الغريب99271/م 
رضا عامر عزيز الدين امبابى909272

رمضان صالح اكيد قاسم100273/م
رمضان عبد المنعم رمضان909274

رمضان عبدهللا حسن ابراهيم144275م 
رياض محفوظ عبدالقادر عبدالعزيز144276م 

زكريا خلف شاكر جاد هللا277ح54
سالم رضا سالم عبدهللا144278م 

سامح احمد حسن شحات27279
سامح خليل محمود خليل909280
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مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

سامح سعيد عبد العليم909281
سامح عادل فتوح909282
سامح فتحى على محمد السيد360283
سامح مجدى محمد عبد الوهاب360284

سامح محمد حسن علي270285/م
سامى حسان السيد عبد الحميد286حاسب
سامي عبد الفتاح علي محمد الفخراني200287

سعد سعيد حافظ عطية144288م 
سعد محمود ابراهيم محمود270289/م

سعيد فاروق محمد نايل18290/م
سعيد فتحي مرزوق ابراهيم144291م 
سعيد مجدى سعيد محمد99292/م 
سعيد محمد سعيد ابراهيم99293/م 

سليم عبد النبي عبده سليم27294
سليمان محسن توفيق محمد18295/م
سمير السيد محمد حسن144296م 

سمير عالء عدلى كيرلس909297
سيد جمعه سيد محمد360298
سيد حسين عبد العاطى909299

سيد سعيد حسين محمد18300/م
غير مدرج301

سيد عرفة صالح سالم99302/م 
محمد محمد حسين999303
سيد فتحى حامد رضوان27304

سيد ماهر مصطفي سيد270305/م
سيد محمد السيد306ح54

غير مدرج307
شريف حمدي ابراهيم عباس144308م 
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مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

شريف حمدي عبدالعزيز محمد144309م 
شريف صالح عاشور ابراهيم99310/م 
شعبان مسعد السيد السيد144311م 

شعبان ممدوح ابراهيم محمد27312
شعيب سيد محمد محمود99313/م 

شلبى احمد شلبى محمد81314
صابر ابراهيم محمد مصطفي18315/م

صابر سيد مبارك صقر360316
صادق رشاد على مصطفى سعد144317م 

صالح سيد صالح فرغلى81318
صالح السعداوي علي سليمان144319م 
ضاحى محمد ضاحى رضوان99320/م 

ضياء الدين ابراهيم ابراهيم999321
ضياء السيد محمد علي الفخراني18322/م
طارق عبد القادر حامد حسن144323م 
طارق عبدهللا عبدالغفار عبدهللا144324م 

طلبه عبدالكريم طلبه فراج9325/م
طه عزمي ابراهيم عبد العظيم18326/م

غير مدرج327
عادل سعيد فوزي طعيمه909328

عادل سعيد موريس عزيز18329/م
عادل سمير صابر السيد330ح54

عادل سمير يوسف909331
عادل عبدالفتاح سالمة حسن332ح54

عادل محمود رمزي18333/م
عادل محمود عبدالعزيز بركات270334/م

عاطف حلمى عبدالنور فؤج هللا9335/م
عاطف رجب سيد محمد18336/م

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة  م 10/03/201612:41



(( Page 13 of 27 ))

ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 
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عبد الحكيم عبدالفتاح بحيري جاد200337
عبد الحميد صالح عبد الحميد عبد السميع45338

عبد الحميد مجدى ابراهيم99339/م 
عبد الرحمن احمد شحات340ح54

عبد الرحمن خيرى محمد محمد144341م 
عبد الرحمن سيد سيد محمد909342

غير مدرج343
عبد الرحمن منصور عبد اللطيف سيد909344
عبد العزيز عابد عبد العزيز909345
عبد العزيز محمود محمد إبراهيم45346

عبد هللا السيد عبد المجلى السيد360347
عبد هللا حمدي محمد فرحات27348

عبد هللا سامى محمد حسن909349
عبد هللا سليمان سعد909350
عبد هللا سمير عبد هللا999351
عبد هللا سميرالسيد محمود200352
عبد هللا وجيه عبد الحى909353
عبد المجيد مجدى محمد909354
عبد المنعم اسامه عبد المنعم محمود27355

عبد المنعم عبد هللا محمد909356
عبد الوهاب عاشور عبد الوهاب خليفة360357

عبدالحليم لطفي عبدالحليم زايد144358م 
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد عز81359

عبدالرحمن احمد محمود360360
عبدالرحمن عفيفى اسماعيل عفيفى سرحان144361م 
عبدالرحمن فواد عبد الرحمن270362/م

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ابو الفضل144363م 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن هاشم144364م 
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عبدالرحمن محمد عبدالمنعم سعد144365م 
عبدالرحيم احمد عبده شمس الدين18366/م

عبدالرحيم مختار حسين عبدهللا81367
عبدالعال مختار عبدالعال احمد144368م 

عبدالعظيم عبدالبديع عبدالعظيم حجاب81369
عبدالكريم االمام محمد االمام81370

عبدالهادي احمد عبدالهادي الصياد144371م 
عبدالهادي عبدالفتاح عبدالهادي محمد144372م 

عبده جمال عبد العظيم909373
عرفات نبيل لطفى عبدالخالق81374

عزت سعد السيد علي درويش18375/م
عصام رشاد حامد عويس99376/م 

عصام محمد علي محمد909377
عطيه محمد صالح علي270378/م
عالء احمد سيد علي دومه270379/م

عالء نبيل السيد محمود27380
على ابو العال على حسن99381/م 

على احمد دياب سليمان منصور360382
على جاد حسن909383
على حسن إبراهيم عامر909384

على حسن عبد العال حسين99385/م 
على عبد الرازق على عبد الرازق386ح54
على عبد القادر حسين387ح54

على متولى محمد909388
على محمد على امام270389/م

على يوسف محمد ميهوب18390/م
علي بسيوني السناوي63391

علي سيد اسماعيل محمود144392م 
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علي عبد السيد عبد الهادي27393
عماد رفعت سعد ابراهيم99394/م 

غير مدرج395
عمر السيد عمر ابراهيم396ح54

عمر جمال محمد عبيد397
محمد صالح عبد المقصود محمود909398

عمر على عبد التواب حسين99399/م 
عمر محمود ابراهيم محمد200400

عمرو احمد امام عوض هللا100401/م
عمرو السيد ابراهيم عطية360402
عمرو جمعة رمضان شعبان63403

عمرو طارق فؤاد ضيف هللا270404/م
عمرو عادل احمد السيد سالمه270405/م

عمرو عاطف  محمد محمد909406
عمرو عبده التابعى امين27407

عمرو عمر احمد عبد الغني عيوشه200408
عمرو فلفل محمد السيد409ح54

عمرو محمود عبد الجليل18410/م
عمرو مدبولى على مدبولى100411/م

عمرو مصطفى السيد909412
عمرومصطفى احمد413ح54

عواد حسن عطيه زيدان99414/م 
عواد سمير عواد بيومي144415م 
عوض مجدى عبده رزق270416/م

عيد عادل عيد معاطى144417م 
عيد نبية جاد الرب99418/م 
فادي ممدوح محمد حفناوي144419م 
فتحى ماجدى فتحى عبدالحفيظ18420/م
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فوزى عبد الطاهر حامد على909421
فيصل ابراهيم عطية السيد144422م 

كامل الهادى احمد423ح54
كامل نادى كامل على424ح54

كرم سيد محمد احمد81425
كرم نادى ابراهيم محمود100426/م

كريم الدين أحمد مصطفى عودة144427م 
كريم حسن عبد الخالق عبد الجواد200428

كريم خالد عبدالصادق غريب144429م 
كريم رضا عبد الحميد270430/م

كريم سيد عمر عطية81431
كريم صبرى محمود999432

كريم طارق سعيد علي144433م 
كريم عادل السيد احمد434ح54
كريم عبد الرحمن على زيدان435ح54

كريم عبد هللا عبد الفتاح909436
كريم فتحى حسن محمد حسن437ح54

كريم محمد خضر جبر27438
كريم محمد عبد العزيز909439
كريم محمد عبدالمحسن81440
كريم محمد عيد عزب27441
كريم محمود احمد السيد27442

ماجد مراد عبد النور360443
ماركو ممدوح جرجس سليمان909444
مايكل فاخر شفيقه خليفه909445
مجدى نبيه يوسف ملك45446
مجدي فخري توفيق عبد المسيح27447

مجدي كامل ابراهيم السيد18448/م
ص 10تبدأ االمتحانات الساعة  م 10/03/201612:41



(( Page 17 of 27 ))

ميكانيكا سيارات وجرارات

الجهة
مسلسل 
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محمد  محمود فرحات سليمان الديب81449
محمد ابراهيم حمد هلل909450

محمد ابراهيم شوقى محمود144451م 
محمد ابراهيم محمد حسن81452

محمد ابراهيم محمود909453
محمد ابو السعود فرج محمد270454/م

محمد احمد السيد احمد144455م 
محمد احمد الورداني احمد144456م 
محمد احمد حلمى عباس99457/م 

محمد احمد عبد الظاهر ابو هاشم عبد الحافظ200458
محمد احمد عبد العظيم حسين360459

محمد احمد عبدالفتاح سيد احمد144460م 
محمد احمد محمد احمد144461م 

محمد احمد محمد احمد909462
محمد اسامة حسن حسين270463/م

محمد اسماعيل محمد قناوي27464
محمد اشرف السيد احمد144465م 
محمد اشرف عيد امام270466/م

محمد السيد جودة ابراهيم144467م 
محمد السيد عيد رزق270468/م

محمد السيد محمد احمد144469م 
محمد السيد محمد على بدر100470/م

محمد السيد محمدى السيد27471
محمد أبوزيد محمد مرسى999472
محمد أحمد عبدالرحمن81473

محمد بدر حنفى السيد270474/م
محمد بدر عطا السيد27475

محمد بسيونى جاد الكريم99476/م 
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محمد بشارى حسن ابوالحمد81477
محمد بليدى امين909478
محمد تيسير السعيد السيد27479

محمد جمال ابو سريع عبد العال99480/م 
محمد جمال حسن بيومى481ح54

محمد جمال حسين احمد100482/م
محمد جمال حسين علي270483/م

محمد جمال رجب قطب81484
محمد جمال طه رزق81485

محمد جمال طوخى محمد909486
محمد جمال عبد العزيز487ح54

محمد جمال عبدالمحسن بكري144488م 
محمد جمال عزت ابراهيم144489م 
محمد جمال على محمد270490/م

محمد جمال مبارك عبد الرحيم27491
محمد جمال محمود احمد27492

محمد حسام الدين عبد المجيد محمد360493
محمد حسن ابراهيم محمد99494/م 

محمد حسن عبدالفتاح999495
محمد حسن عبدالفتاح ابراهيم200496

محمد حسن عويس احمد محمد9497/م
محمد حسن مصطفى محمد9498/م

محمد حسنى فتحى احمد909499
محمد حسين امام شلبى270500/م

محمد حسين حسن501ح54
محمد حسين عبد المنعم على99502/م 
محمد حمدى توفيق جودة100503/م

محمد حمدي منصور عطيه144504م 
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محمد خالد احمد عبد الحميد27505
محمد خميس رخا حسن45506

محمد رشدى احمد محمد عبد الوهاب99507/م 
محمد رضا اسماعيل عبد الحميد909508

محمد رضا عبد الواحد زايد18509/م
محمد رضا مبارك909510
محمد رضا محروس محمد81511

محمد رضا محمد طه النجار144512م 
محمد رمضان عباس شاهين27513

محمد رمضان عبدالحفيظ امام144514م 
محمد زكريا محمد حسن99515/م 
محمد سالم عبد العزيز السيد270516/م

محمد سامى صادق النجار81517
محمد سامى عبد الفضيل علي270518/م

محمد سعد احمد محمد27519
محمد سعيد عبدالعزيز عامر100520/م

محمد سعيد محمد عيسى99521/م 
محمد سعيد محمد يوسف270522/م

محمد سعيد محمد يوسف الشامي27523
محمد سعيد محمود عبد الكريم18524/م

محمد سالمة مصطفى يوسف9525/م
محمد سليم جودة عامر909526

محمد سمير السيد محمد ابراهيم18527/م
محمد سمير رشاد حسنين81528

محمد سمير عبد القادر عبد الخالق99529/م 
محمد سمير متولي عليوة علي200530
محمد سيد  عبدالفتاح احمد81531

محمد سيد ابراهيم محمد270532/م
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محمد سيد راشد533ح54
محمد سيد سعد عبد الحميد909534
محمد سيد كريم محمد27535
محمد سيد محمد السيد27536

محمد سيد محمود سالم عالم360537
محمد سيدحسن حفني عزمي18538/م
محمد شديد اسماعيل جادهللا270539/م

محمد صالح عبد الوهاب99540/م 
محمد صالح محمد ادهم541ح54

محمد صالح محمود صالح144542م 
محمد صفوت محمد فتحى18543/م

محمد صالح احمد909544
محمد صالح الدين محمد مصطفى200545
محمد صالح فنجرى احمد360546

محمد صالح كيالنى رمضان18547/م
محمد ضاحى مجاهد محمد99548/م 
محمد طه عبد الجليل270549/م

محمد عباس محمد على999550
محمد عبد الرحمن مصطفي محمد18551/م

محمد عبد الستار توفيق عبد هللا27552
محمد عبد السميع عبد العزيز270553/م
محمد عبد العاطى محمد على270554/م

محمد عبد العزيز عبد الوهاب اللبان18555/م
محمد عبد العزيز محمد على360556

محمد عبد العزيز موسى عبد العزيز9557/م
محمد عبد العليم عبد المنعم360558

محمد عبد الفتاح محمد270559/م
محمد عبدالحميد عبدهللا محمد144560م 
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محمد عبدهللا عبدهللا مرزوق81561
محمد عطا عبد الظاهر عبد الفتاح18562/م
محمد عطية حسين محمود الدرع18563/م
محمد عطيه بكري النادي144564م 
محمد على برعى عبد الفتاح99565/م 

محمد على رمضان عبد الحميد909566
محمد على محمد فريد81567

محمد على هديمه ابراهيم99568/م 
محمد علي عبده ابراهيم144569م 

محمد عمر السيد909570
محمد عمر فهمى يحى99571/م 
محمد عيد ذكى بركات18572/م
محمد عيسى مجدى محمد270573/م

محمد عيسى مسعود احمد9574/م
محمد فؤاد البرديسي909575
محمد فؤاد عبد التواب909576
محمد فاروق محمد محمد27577

محمد فرج السيد سليمان صالح144578م 
محمد فرج مطاوع محمد144579م 
محمد فرحات عبد الفتاح محمد270580/م

محمد فرغلى سيد احمد360581
محمد فوزى امين عبد الواحد99582/م 

محمد فوزي احمد محمد الفخراني27583
محمد كامل ابراهيم وفا270584/م

محمد كمال السيد عفيفي144585م 
محمد كمال امام عواد99586/م 
محمد كمال علي عبد الغني270587/م

محمد متولي محمد متولي144588م 
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محمد مجدى طنطاوى عبد المجيد909589
محمد مجدى عبد اللطيف حسين909590
محمد محسن فتحي يونس63591

محمود محمد السيد سليمان144592م 
محمد محمد حمادة محمد18593/م
محمد محمد سليمان الشين18594/م
محمد محمد عبدالواحد محمود144595م 
محمد محمد عشماوى شمس الدين99596/م 

محمد محمد محمود عثمان597ح54
محمد محمود احمد موسى81598
محمد محمود خليفة محمد599ح54

محمد محمود سليمان عبد المتجلى999600
محمد محمود سيد احمد غيضان144601م 
محمد محمود عبدالجليل بدران18602/م
محمد محمود مجاهد صبح18603/م

محمد مختار عبد الحميد909604
محمد مسعد شلبى محمد81605

محمد مسعد عبدالرحيم عبدالرحمن144606م 
محمد مصطفى احمد عبد الخالق270607/م

محمد مصلحي عبدالعزيز مصلحي144608م 
محمد ممدوح سعيد حسن18609/م

محمد منصور احمد محمد81610
محمد منصور محمد احمد360611

محمد موسى محمد موسى270612/م
محمد نور محمد محمد144613م 
محمد وحيد احمد محمد144614م 

محمد يحيا محمد فوزى45615
محمد يونس السيد يونس شعيب18616/م
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محمدى عاطف زكى حسن100617/م
محمود ابراهيم محمود حسن18618/م
محمود احمد عباس احمد144619م 

محمود احمد محمد حامد620الهيئة
محمود احمد محمد عبدهللا81621

محمود احمد محمد متولى االعرج18622/م
محمود السيد عباس الليثي270623/م

محمود السيد كامل محمود144624م 
محمود أحمد محمد909625
محمود جمال عمر سالم999626

محمود حسانين نعوض خميس627ح54
محمود حسن خليفة موسى360628

محمود حسن عبدهللا حسن نوفل270629/م
محمود حكدى عبد الوهاب على144630م 
محمود حمدى على ذيدان270631/م
محمود حميد محمود حميد270632/م

محمود خليل محمود خليل909633
محمود رافت محمود مرسى18634/م
محمود رزق احمد محمد144635م 

محمود رضوان عبدالعظيم81636
محمود رمضان عبد الخالق غريب270637/م

محمود زكريا غريب ابراهيم99638/م 
محمود سالم محمد عبد الحميد270639/م

محمود سعد عبد الجيد ابو خضره360640
محمود سعيد عبدالعظيم144641م 

محمود سعيد محمد ابراهيم27642
محمود سالمه عبدالحميد امبابى270643/م

محمود سليمان محمد محمد81644
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محمود شوقى ابو طالب محمد645ح54
محمود صبحى امين محمود81646

محمود صالح محمود عطية18647/م
محمود طارق محمد عبد الكريم27648

محمود عادل فتحى909649
محمود عبد الباعث909650
محمود عبد هللا محمود909651

محمود عبدالحميد محمود عبدالعزيز100652/م
محمود عبدالرازق علي حسن144653م 
محمود عبدهللا على ادريس270654/م

محمود عبدالمرضى عبدالحكم عبدالعزيز81655
محمود عزت نادى يوسف360656
محمود على عبد العزيز على360657
محمود عويس ابراهيم علي200658

محمود فتوح سليمان على270659/م
محمود فكري محمد سيد27660

محمود كمال امين محمد200661
محمود مجدي سليمان احمد27662

محمود محمد بالل علي طبل18663/م
محمود محمد حسن على664ح54

محمود محمد عبدالرحيم عطيفى81665
محمود محمد عيد عبد العزيز360666
محمود محمد محمد حجازى27667

محمود محمد محمد شحاته99668/م 
محمود محمد محمدين درويش270669/م

محمود محمد محمود ابو رحاب27670
محمود محي الدين الشحات علي144671م 
محمود مسعد صابر عبد الخالق270672/م
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محمود مصطفى حنفى999673
محمود مصطفى على عبد العزيز909674

محمود مصطفى محمد675ح54
مختار  فرج هالل عبد التواب999676

مدحت عياد فلتاؤوس عويضة99677/م 
مسعد صالح سعد السيد شوشة99678/م 
مسعد فوزى طه مرسى99679/م 

مصطفى احمد شحاته يوسف680ح54
مصطفى أدم احمد على360681

مصطفى خالد احمد عبد الوهاب99682/م 
مصطفى سعيد فكرى محمود18683/م

مصطفى عاطف عبد الكريم999684
مصطفى عبد الكريم حسين مدبولى685ح54

مصطفى عثمان عبدالعزيز محمد81686
مصطفى عنتر محمد عبدالحميد18687/م
مصطفى محمد سعيد مصطفى99688/م 
مصطفى محمد سعيدالسيد مخلوف18689/م
مصطفى محمد صادق خليل270690/م

مصطفى محمد محمود مجاهد691ح54
مصطفى محمود ابو طالب999692

مصطفى محمود عبدالكريم عبدالفتاح18693/م
مصطفىزكريا ابراهيم ابراهيم270694/م

مصطفي ابراهيم عبد المنصف909695
مصطفي اشرف صالح27696

مصطفي بالل مصطفي909697
مصطفي حامد احمد محمد144698م 
مصطفي رجب عبدالفتاح270699/م

مصطفي شوقي ابراهيم عناني144700م 
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مصطفي عبد الفتاح رمضان الشحري200701
مصطفي عالء السيد محمود يونس200702

مصطفي فتح هللا مهدي سعد144703م 
مصطفي فرج عبد المنعم63704
مصطفي فرح عبد العزيز محمد27705
مصطفي محمد عبد الفتاح محمد27706

مصطفي محمد فتح هللا محمد144707م 
مصطفي محمد محمد عطيه144708م 
مصطفي محمدي محمد السيد144709م 
مصطفي محمود انور عبدالوهاب270710/م

مصطفي محمود عبدالعزيز محمد144711م 
مصطفي يحي محمد يحي27712

مصلح سمير مصلح عبدالرحمن18713/م
مطصفى يونس اسماعيل عبدالمقصود144714م 

مكرم محمد محمد عبد الحليم909715
ممدوح خالد عبدالمنعم محمد144716م 
ممدوح محمد صالح حسنين144717م 

منصطفي محمد عبد اللطيف909718
مينا بولس فهيم بولس909719
مينا ثروت ندهى لوقا909720
مينا فرح ايوب909721
مينا مجدى رزيق909722
مينا نادى عبده ابراهيم909723
مينا وجي عبد المالك63724

نادر سعيد احمد عبد الفتاح270725/م
نادر محمد حمزة عتريس726ح54

نبوي رشاد نبوي منصور18727/م
نور اسماعيل نور الدين99728/م 
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نور الدين محمد عبد السالم909729
نورالدين احمد نورالدين عبدالشافى100730/م

هانى كمال محمد اسماعيل18731/م
هاني كرم طه عبد الدايم27732

هشام جمعه السيد حجاب270733/م
هشام حمدان محمود محمد حالوة270734/م

هشام شعبان على735ح54
هشام محمد ذكى حسن360736

هيثم عبدالعزيز محمد حسن144737م 
وائل عبد المجيد عزت يوسف909738

وائل عبدالرحمن محمد محمد144739م 
وائل محمد على ابراهيم909740

وليد جمال بخيت محمد ابراهيم18741/م
وليد سعيد احمد محمد امين200742

وليد سعيد محمد محمد743ح54
وليد عوض ابراهيم عوض744ح54

ياسر عزت مصطفى السيد270745/م
ياسر فايز عكاشة الراوى360746

يحي زكريا المحمدي محود144747م 
يحيي رمضان رجب حامد909748
يسري ابراهيم شعبان ابراهيم360749
يوسف عبد التواب على63750
يوسف عبد التواب علي خليل751ح54
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